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                   Zawitała Wiosna!

O.K

Pączki

Przyszły do sklepu zajączki:
- Podobno tutaj są pączki

chcemy zobaczyć czy świeże
- Proszę niech zając wybierze

Zając się złapał za głowę
- Dlaczego takie brązowe?
Pączki są przecież zielone
I wziął braciszka na stronę

I szepnął: - Zostawmy je lepiej
Nie warto kupować w sklepie
Jest wiosna, sok w pączkach

dojrzewa
Najświeższe zjemy wprost z drzewa

21 marca -  pierwszy 
dzień wiosny

Tapeciarnia
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Jak to jest z tą wiosną ?

Wiele osób zastanawia się kiedy przypada
pierwszy dzień wiosny, 20 czy 21 marca. Z
odpowiedzią przychodzimy my. Mianowicie
20 marca jest ASTRONOMICZNY pierwszy

dzień wiosny. Tego dnia dochodzi do
równonocy wiosennej. Oznacza to iż tego

dnia, dzień trwa tyle samo co noc. Natomiast
21 marca jest pierwszym dniem wiosny, ale
KALENDARZOWYM.  Co ciekawe zdarza się,
że astronomiczny jak i kalendarzowy dzień

wiosny zbiega się w czasie.

A.R

O.K

O.K

A.R

Czy wiesz, że...

    
1. Pierwszy dzień wiosny na półkuli

południowej jest jednocześnie pierwszym
dniem jesieni na półkuli północnej. 

2. Pierwszymi wiosennymi kwiatami są
zazwyczaj bzy, irysy, tulipany, żonkile i
mlecze.

3. Badania pokazują, że wskaźnik
samobójstw osiąga szczyt późną wiosną,
a nie w czasie wakacji, jak się
powszechnie uważa.

4. Dzieci rzeczywiście rosną szybciej
podczas wiosny niż w innych porach
roku.

truskawkowa działka

nto

sezon na
smak

pixabay
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Wielkanoc na krańcu świata

Spójrzmy na to inaczej.

Zapewne każdy z was wie jak wyglądają
święta Wielkanocne u nas w Polsce. Kościół,
koszyczki, pełny stół... Jest nam to znane. 
A co gdyby tak zaglądnąć trochę dalej.
Wyjechać trochę po za nasze granice.
Spojrzeć od innej strony, na inny kraj i
poznać jego wielkanocne tradycje. Jeśli
jesteś ciekawy jak Święta Wielkiej Nocy
wyglądają w... uwaga uwaga NORWEGI to
zapraszam do dalszego czytania, gdzie
poznamy tradycje norweskie 

Od początku...

Okres trwający od Niedzieli Palmowej do
pierwszego dnia świąt nazywany jest w
Norwegii spokojnym tygodniem. Wielki
Czwartek to dzień zakupów świątecznych.
Tego dnia można natknąć się na ogromne
kolejki na granicy ze Szwecją. W Wielki Piątek
atmosfera zaczyna robić się świąteczna,
natomiast w Wielką Sobotę wszystko wraca
do normy, a dzieciaki mogą jeść bardzo duże
ilości słodyczy.W Niedzielę Wielkanocną
Norwegowie zasiadają razem ze swoimi
rodzinami do śniadania. Spokojny tydzień
wielkanocny kończy się w Norwegii dosyć
nietypowo...                               
                                            
 

Tuż przed świętami ukazała się wtedy książka
o mrocznym tytule „ Splądrowany nocny
pociąg do Bergen", która stała się wielkim
sukcesem! Od tamtej pory co roku, w okolicy
Wielkanocy, wydawane są w Norwegii książki
zawierające kryminalne historie. Norwegowie
nie tylko czytają kryminały, ale też mogą
wybierać pośród filmów z dreszczykiem,
emitowanych przez stacje telewizyjne. W tym
roku postanowiono połączyć kilka tradycji w
jedną – okładkę.

.

O.K

O.K

zoozanko

POL-NOR
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Wielkanocna zawierucha

Zajączek wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalował rower na
zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak długo
schnie farba!
                                                                              Izzys

    
     Gdy nadejdzie Wielkanocny       
                   poranek
     Niech spełnią się życzenia         
          tęczowych pisanek...
   Mazurków kajmakowych, bazi     
                srebrzystych,
  Bogatego zająca i kurczaczków   
                puszystych.
  Świątecznego nastroju, biesiady 
                     obfitej,
Lukrowego baranka, a w dyngusa
-           głowy wodą zmytej!

A.R

  WIELKANOCNE DIY      

STROIK DIY

Do przygotowania stroika wielkanocnego warto wykorzystać jak
najwięcej naturalnych elementów, takich jak np. gałązki wierzbowe z
baziami, żywe kwiaty, rzeżucha, mech, słoma, skorupki jajek. Przyda się
też wiklina, rafia czy gąbka florystyczna, na której wygodnie stworzymy
całą kompozycję.
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